
Ata nº 02-2019 
 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, reuniu-se 
em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo no edifício da Sede da Junta de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------
-------------- 

Ponto um – Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois – Período de Atendimento ao Público – 30 minutos ---------------------------------------------------------- 

Ponto três – Discussão e apreciação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas relativas ao ano de 
2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Informação do Presidente da Junta sobre a atividade na freguesia ---------------------------------- 

- O Presidente da Mesa da Assembleia identificou a falta da Senhora Célia Cristina Oliveira de Amendoeira 
Rosa, tendo sido enviado um email para a Junta de Freguesia a informar da impossibilidade de compare-
cer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Presidente da Mesa da Assembleia abordou o tema da retoma do mandato do senhor Carlos Miguel 
Rebelo Valada, que havia sido suspenso a um de abril de dois mil e dezoito. Como parece existir algum 
equívoco relativo ao período para a retoma do mandato, o senhor João Pedro Cunha Proença pediu para 
verificar com o senhor Carlos Miguel Rebelo Valada esta questão. ------------------------------------------------------ 

 - O Presidente da Mesa de Assembleia questionou se existia alguma observação relativa à ata da assem-
bleia anterior. Não existindo questões, foi colocada para votação e aprovada por maioria. ----------------------- 

 - O Presidente da Mesa da Assembleia, deu então início ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos. ----------------- 

Ponto um – Período antes da ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------
- 

 - A senhora Luísa Pessoa questiona se o poço na urbanização dos Casais da Lagoa pertence ao Custódio 
Barros ou à Câmara Municipal de Azambuja. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Carlos António 
Pereira Piriquito, diz que pertence à Junta, sendo que, a Junta pretende vedar espaço para utilizar para 
espaço desportivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 - A senhora Luísa da Conceição Martins Pessoa referiu ainda que o tema da estrada Azambuja-Virtudes 
merece desenvolvimento. O Presidente informa que está em andamento, mas houve algumas alterações 
que a Junta discordou, assim como, o orçamento de 750.000€ para estradas, aquedutos, ciclovia e ilumina-
ção. A Câmara Municipal de Azambuja diz ser muito e queria só meter um tapete de alcatrão. O Presidente 
da Junta de Freguesia diz que nenhuma das obras foi começada. -------------------------------------------------------- 

 - O senhor João Pedro Cunha Proença questiona quais os desenvolvimentos do parque ambiental, ao qual, 
o Senhor Presidente da Junta refere que não ter qualquer informação sobre esse assunto. ---------------------- 

 - Relativamente à possível nova escola de Vale da Paraíso, o senhor João Pedro Cunha Proença e Presiden-
te da Junta mencionaram que iria ficar como está. ---------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor João Pedro Cunha Proença questiona a razão pela qual não se consegue fazer a limpeza da 
Mata das Virtudes, ao qual o Presidente informa não ser fácil resolver, porque são várias as entidades 
envolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 



 - A Senhora Catarina Alexandra Regateiro Soares Ramos questionou sobre a limpeza dos lixos verdes junto 
à capela dos Casais da Lagoa. O Presidente da Junta de Freguesia refere que é feito pelo EcoAmbiente con-
tudo as pessoas são desrespeitadoras. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A senhora Catarina Alexandra Regateiro Soares Ramos questionou qual a situação do parque do Fontaná-
rio nos Casais da Lagoa. O Presidente da Junta de Freguesia responde que vai ter de aguardar, pois é para 
colocar uma pérgula, duas mesas e um barbecue. Neste momento o investimento foi para as máquinas de 
manutenção que necessitam de ser instaladas, sendo que, a senhora Catarina Alexandra Regateiro Soares 
Ramos solicita para que não se esqueçam dos alcatrões. ------------------------------------------------------------------- 

 - A senhora Luísa Martins da Conceição Pessoa questiona se é possível fazer alguma coisa para dar graça 
ao Jardim de Santo António. O Presidente da Junta de Freguesia informa que quer pintar de azul por den-
tro mas que em relação à luz irá ser mais complicado instalar, devido a não existir onde ir buscar a mesma. 
A senhora Luísa Martins da Conceição Pessoa recordou que não se podem esquecer das passadeiras dos 
Casais da Lagoa, que já estão a ser pintadas na Azambuja. ----------------------------------------------------------------- 

Ponto dois – Período de Atendimento ao Público – 30 minutos ----------------------------------------------------------
- A senhora Sílvia Isabel dos Santos Lopes referiu que as crianças e famílias precisam de abrigo para esperar 
o autocarro familiar nas Virtudes. O Presidente da Junta de Freguesia diz que atualmente as crianças 
aguardam o autocarro na Escola Primária das Virtudes. A senhora Sílvia refere que a partir das 16:15 horas 
já se encontra fechada e existem dois autocarros depois dessa hora. O Presidente tem de verificar, porque 
era suposto estar aberto. O senhor Joaquim Ramos Soares refere que antes esperavam junto à sede da 
Associação das Virtudes e que até era mais abrigado. A informação da mudança do local de espera foi pas-
sada pelos condutores da carrinha e não foi transmitida por quem devia. Se querem colocar o abrigo na 
escola, coloquem as passadeiras para dar resposta a isso. O senhor Joaquim Ramos Soares confirma que a 
Escola Primária tem estado fechada após as 16:00. -------------------------------------------------------------------------- 

 - A senhora Sílvia Isabel dos Santos Lopes diz que não existe sitio para as crianças brincarem nas Virtudes, 
sendo que, o Presidente da Junta de Freguesia diz que já está planeado o Parque Infantil e que já tem 
maquete, mostrando a planta já elaborada pelos responsáveis da Câmara Municipal de Azambuja. -----------
---- 

 - O senhor Francisco José Vieira Coelho Penedos, em nome da Associação Desportiva e Cultural dos Casais 
da Lagoa, refere que existe um terreno em frente à Associação que se encontra à venda. Tem carta dirigida 
ao Presidente da Junta de forma a solicitar à Câmara Municipal de Azambuja a aquisição daquele terreno 
para alargar estrada, fazer jardim e largo. O Presidente da Junta de Freguesia diz não ser descabida a ideia 
e que Câmara Municipal de Azambuja terá já conhecimento, de qualquer forma, o Executivo da Junta de 
Freguesia irá levar a carta à Câmara Municipal de Azambuja para ver quais os próximos passos. --------------- 
- O senhor Joaquim Ramos Soares mencionou que o Cemitério dos Casais da Lagoa/Virtudes tem pratelei-
ras e que é uma boa ideia, mas falta pendurais para vassouras. Referiu ainda que o alcatrão depois da pon-
te das Virtudes está em mau estado, necessitando de ser reposto. O Presidente da Junta de Freguesia diz 
que, por agora, as prioridades são outras. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Discussão e apreciação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas relativas ao ano de 
2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor João Pedro Cunha Proença fala em nome da Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra”, referindo 
que o primeiro ano é sempre uma experiência, sendo que, depois refletem a sua apreciação na votação. --- 

 - O senhor Ricardo Alexandre Jácome da Silva refere que nota esforço de melhorar e que no geral o 
desempenho está razoável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O senhor Júlio de Oliveira Matos refere que o relatório é tão técnico que, apesar de ter lá a informação, é 
ilegível, faltando informação concreta para onde foi o dinheiro. A Doutora Paula Ferreira diz que poderia 



ser mais descriminado, contudo, os executivos optaram por fazer assim. Sugere que para junho, no Plano 
Plurianual de Atividades, virá refletido o nome de cada Associação para onde foram feitas transferências.--- 

 - Não existindo mais questões, os documentos foram colocados para votação, tendo sido aprovados por 
maioria, contando quatro abstenções da Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra” e uma abstenção da CDU.  

Ponto 4 – Informação do Presidente da Junta sobre atividade na freguesia ------------------------------------------- 

 - O senhor João Pedro Cunha Proença refere que junto a esta informação deve vir saldo bancário e 
balancete. É obrigatório por lei. A Rita vai adicionar esta informação. --------------------------------------------------
- 

 - A senhora Catarina Alexandra Regateiro Soares Ramos volta a referir a situação do terreno do senhor 
Mendão nos Casais da Lagoa, questionando se não existe forma de resolver o mesmo, porque apesar das 
diversas reclamações, nada aconteceu. O Presidente da Junta de Freguesia diz que não existe muito que 
possa fazer, a não ser reclamar junto das entidades responsáveis. ------------------------------------------------------- 

  

Ponto 5 – Assuntos Interesse Freguesia 

 - Não existiram nenhuns comentários neste ponto. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Estiveram presentes nesta sessão: Luísa da Conceição Martins Pessoa, Catarina Alexandra Regateiro 
Soares Ramos e João Pedro Cunha Proença representantes do Partido Social Democrata; Júlio de Oliveira 
Matos, Gabriel Ramos Marques Tristão, Elsa Maria Duarte Parreira Rosa e Joaquim Ramos Soares, 
representantes do Partido Socialista; Ricardo Alexandre Jácome da Silva representante da CDU – Coligação 
Democrática Unitária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

- Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas e vinte e cinco 
minutos, tendo esta ata sido lavrada e escrita por mim, Gabriel Tristão, tendo exercido o lugar de secretário 
nesta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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